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Meddelande om koncentrerade tjänster 23.3 –9.4.2020 till de vårdnadshavarna för 
elever inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och i skolorna som har 
meddelat att behöva tjänster 

 
Statsrådets strategi 17.3.2020 försäkrar att vårdnadshavarna för barn inom småbarnspedagogiken, 
förskoleundervisningen och åk 1-3 i den grundläggande utbildningen som arbetar i branscher som 
är kritiska med tanke på samhällets funktion kan fortsätta arbeta.  

Mer information om personalen i kritiska branscher enligt Statsrådets anvisningar 

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-
kriittisten-alojen-henkilosto 

 

Även andra än personalen i kritiska branscher har rätt att använda småbarnspedagogikstjänster 
och tjänster för förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik om de inte själv 
kan ordna vård för sina barn. Sjundeå kommun önskar att alla som kan sköter sina barn själva för 
att kunna hindra spridning av coronaviruset.   

Bildningsavdelningen i Sjundeå gjorde i enlighet med regeringens strategi en kundförfrågan till 
vårdnadshavarna och enligt den ser det ut att tjänsterna för småbarnspedagogik, 
förskoleundervisning och grundläggande utbildning måste koncentreras.  

 

Enheter för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning som är 
öppna 23.4 –9.4.2020: 

Småbarnspedagogik 

Jukolan päiväkoti: Vård av barn i åldern 0-5 år som behöver finskspråkig kommunal dagvård. 
Enheten fungerar även som en reservvårdplats för barn i familjedagvård. 

Daghemmet Lilla-Alexis: Vård av barn i åldern 0-5 år som behöver svenskspråkig kommunal 
dagvård. Enheten fungerar även som en reservvårdplats för barn i familjedagvård. 

5-Åriga barn i SSS-fastigheten flyttar sig till Lilla-Alexis enhet under tiden 24.3— 9.4.2020. 
 

Förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik 

Förskoleenheten i Aleksis Kiven koulu: finsk- och svenskspråkig förskoleundervisning och 
kompletterande småbarnspedagogik koncentreras i skolan.  
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Grundläggande utbildning: 

 

Undervisning för finsk- och svenskspråkiga barn som behöver den koncentreras till Aleksis Kiven 
koulu. 

 

 

Enheter som är stängda 23.4 — 9.4.2020 -9.4.2020 

Tyyskylän päiväkoti 
Pikku-Lotta  
Förskolan 
Sjundeå svenska skola 
  
Eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-3 som behöver undervisning ordnas även koncentrerad 
för svensk- och finskspråkiga barn i Aleksis Kiven koulu.  
  

Verksamhetsenheterna ger närmare anvisningar angående praktiska ärenden för barn ock elever 
som kommer från stängda enheter.  

 

Mer information: 

Finskspråkig serviceområdesansvarig Tuire Rönkkö 
044 386 1298, tuire.ronkko(at)siuntio.fi 
 
Svenskspråkig serviceområdesansvarig Nina Isometsä 
044 386 1043, nina.isometsa(at)siuntio.fi 
 
Aleksis Kiven koulu, rektor Pauliina Smolander  
050 386 0817, pauliina.smolander@siuntio.fi 
 
Sjundeå Svenska skola, rehtori Katarina Lodenius  
044 386 1291, katarina-lodenius@siuntio.fi 
 

 

Sjundeå kommuns coronaarbetsgrupp  och bildningsavdelningen  vill tacka vårdnadshavarna i 
denna utmanande situation. 
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